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STEF lanceert STEF Europe, 
een uniek dienstmerk voor internationaal goederenvervoer 

 
Vanaf 1 december 2016 hergroepeert STEF al haar internationale transportactiviteiten onder één enkel 
dienstmerk genaamd ‘STEF Europe’. Deze nieuwe dienst, die de activiteiten Export en Import omvat, 
heeft tot doel om voedselfabrikanten te begeleiden die zich willen richten op de internationale markt 
en die willen diversifiëren en hun voorraden optimaliseren. 
 
Dankzij de samenwerking tussen de binnenlandse netwerken van de landen waar de groep actief is, biedt 
STEF Europa een gecoördineerde dienst aan met een gegarandeerd homogene en kwaliteitsvolle service. In 
het bijzonder: 
 

 potentiële toegang tot meer dan 70% van de Europese consumenten, 

 potentiële toegang tot meer dan 60% van de Europese voedingsindustrie. 
 
Davy Standaert, commercieel verantwoordelijke voor het internationale goederenvervoer binnen de 
Benelux, vertelt: ‘Dankzij de aangeboden diensten van STEF EUROPE wordt het gemakkelijker en 
efficiënter om de voedingsfabrikanten en hun belangrijkste Europese markten met elkaar te verenigen. Op 
heden verdelen we meer dan 400 ton dagelijks vanuit de Benelux naar de rest van Europa; dit 
vertegenwoordigt 30% van onze activiteit. Een knowhow die we gedurende meer dan 20 jaar ontwikkeld 
hebben. De dichtheid van het netwerk laat toe iedere bestemming zo snel mogelijk te bevoorraden. Dit kan 
gaan van een pakje van minder dan 30 kg tot een palet of een volledige vrachtwagen. Onze klanten worden 
op die manier ondersteund in hun logistieke keten in de belangrijkste Europese landen.’ 
 
STEF Europe kan leunen op een eigen netwerk van 219 sites, waaronder 15 consolidatiecentra voor vervoer 
binnen Europa en een netwerk van gespecialiseerde partners. Het team van STEF Europa biedt een waaier 
aan export-/importdiensten aan voor gekoelde voedingsproducten (al dan niet verwerkt): gekoeld (+2°C / 
+4°C), diepgevroren (-18°C / -20°C) en marktconform. Dit aanbod steunt op een gemeenschappelijke basis: 

 één enkel plaatselijk aanspreekpunt  

 dagelijks vervoer naar de grote handelscentra 

 regelmatige ophaling bij leveranciers 

 leveringen binnen 24u/48u/72u (afhankelijk van de afstand) naar distributiecentra en verkoopspunten 

 alle soorten verzendingen: van pakjes tot paletten 

 alle soorten volumes: groepage, volledige of gedeeltelijke loten 

 beveiligde opvolging van de verzendingen via een gecentraliseerd trackingsysteem 
 
De Export telt 15 bestemmingen: Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, San Marino, Zwitserland.  
De Import telt 11 sourcing-landen: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland.   
 
Over STEF – www.stef.com / www.stef-europe.com 
STEF is de Europese specialist in koude logistiek (-25 °C tot + 18 °C). De groep biedt concepten rond alle 
logistieke dienstverlening met betrekking tot transport, opslag en informatietechnologie, en legt zich toe op 
voedingsproducten, ruw of bewerkt. STEF biedt logistieke oplossingen voor een multi-service aanbod 
afgestemd op de eisen van klanten in verschillende sectoren: food processing, retail, food service. STEF heeft 
16.000 werknemers in 7 Europese landen: Frankrijk, België, Spanje, Italië, Nederland, Portugal, 
Zwitserland. STEF beschikt over speciale apparatuur, aangepast aan zijn activiteiten: 219 logistieke centra en 
magazijnen, 650.000 palletplaatsen in negatieve temperatuur, 1900 voertuigen en 1950 koeltrailers. In 2015 
behaalde STEF een omzet van 2.826 miljoen euro. 
 
Perscontact STEF Benelux : Alyson GABRIEL – Alyson.gabriel@stef.com 
Perscontact STEF groep : Catherine MARIE – Catherine.marie@stef.com 
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